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A költségvetési támogatás 

Az alapítványunk 1999-ben nem részesült költségvetési támogatásban.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Az  1999-es  évi  adományokból  az  év  végéig  az  alapító  okiratban  meghatározottak  szerint  az 
adományok 50%-át  mozgósítottuk.  A 1999-es  év  utolsó  napján  is  kaptunk egy  nagyobb összeget 
adományként,  amelynek a segítségével sikerült letétbe helyezni az alapító okiratban meghatározott 
200.000.- Ft-os, azaz Kettőszázezer 00/100 Ft-os alaptőkét.

Cél szerinti juttatások

A  Fundy  Édesipari  Kft. csokoládé  és  szaloncukor  ajándéka  volt  az  első,  majd  a  Debreceni 
Önkormányzat Szociális Osztályának karácsonyi segítségnyújtásából megpályázott lehetőség adta, 

Alapítói vagyon  20. 000.- Ft
Adományok 459. 000.- Ft
Bevétel összesen: 479. 000.- Ft
Kiadások összesen: 158. 300.- Ft
 
ebből

irodaszer, nyomtatvány 12. 498.- Ft

fénymásolás  1. 775.- Ft
fotó 11. 645.- Ft
posta  8. 684.- Ft
belföldi kiküldetés 50. 736.- Ft
tagsági díj  1. 200.- Ft
 telefon 10. 435.- Ft
nyomtató 51. 875.- Ft
egyéb   9. 452.- Ft
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET           320. 700.- Ft
 
ebből
 
pénztár      410.-Ft
bankszámla           320. 290.-Ft



amikor kaptunk 20 db ajándékcsomagot 30.000.- Ft értékben, és a  LEGO-Hungária Kft. ajándéka 
szerzett örömet a gyerekeknek.
Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

Nem részesültek a tisztségviselők juttatásban.

A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló

Az Alapítvány  1999.  május 10.-én jött  létre.  Az érdemi  munkát  augusztus  végén kezdte  meg az 
alapítvány 3 fős kuratóriuma, melynek tagjai Zsupos Sándor a kuratórium elnöke, Kardos Katalin és 
Dr. Szegedi István.

Az alapítvány 1999. évi legnagyobb beruházását egy HP 710-es nyomtató vásárlása jelentette, amely 
nagymértékben segíti a levelezéseket és adattárolási feladatokat. Alapítvány pénzeszközei még igen 
szűkösek, melyeket igen intenzív támogatást kérő levelezéssel, és személyes kapcsolatok kiépítésével 
szándékozunk megerősíteni. Ezek által szeretnénk az Alapítvány munkájának eredményét 2000-ben 
érzékelhetővé tenni még jobban, a beteg gyerekek és szüleik számára olyan formában, hogy pénzzel is 
tudjuk  segíteni  a  családokat,  enyhíteni  a  terheket.  Keressük  a  kapcsolatot  az  együttműködésre 
Debrecen város vezetésével, és más szervezetekkel, Alapítványokkal és segítőkész, segítséget adni 
tudókkal. Szeretnénk létre hozni egy adatbázist, és az ezt igénylő családoknak, megtalálni egy segítő 
családot, akik mind anyagilag mind lelkileg tudnák támogatni a betegségekben szenvedő gyerekeket 
és családjaikat,  és ezekből  az emberi kapcsolatokból tartós még akár,  ha bekövetkezik a gyermek 
elvesztése,  akkor is  megmaradó segítség jöhetne létre.  Ezek a családok nem maradnának egyedül 
fájdalmukkal,  sokszor  súlyos  gondjaikkal,  ami  nagyon  fontos  lehet,  hogy  újra  talpra  álljanak  és 
feldolgozzák nagy fájdalmukat, megértő segíteni tudó és akarók segítségével.

Alapítványunk nyitott és szívesen fogadja a segíteni szándékozóknak minden javaslatát, valamint az 
alapítvány munkájában aktívan részt venni akarók megkeresését,  hogy az alapítvány minél jobban 
eleget tudjon tenni a kitűzött céljai elérésében. 

Az 1999. évi közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriumának tagjai elfogadták.

Debrecen, 2000. május 30. 


